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historykówczyantropologówzaciekawionychzwiązkamiars medicazepiką,drama-
tem i poezją.W rezultacie książkapod redakcjąM.Ganczara i P.Wilczka stanowi
ważnyiwartypoleceniawkładwbranżowąliteraturęprzedmiotu.
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Trucizny, trucicielki i truciciele. Medyczne i kulturowe aspekty trucia na przestrze-
ni dziejów, red. Walentyna Korpalska, Wojciech Ślusarczyk, Roksana Wilczyńska, 
Dział Wydawnictw Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera, Bydgoszcz 2017, 
s. 252, ilustr., ISBN 978-83-946672-4-5.

 Trucizny od wieków pozostają przedmiotem zarówno fascynacji jak i strachu.
Niezwykle często były narzędziem zbrodni dokonanych przez żądnych władzy
ibogactwaskrytobójców.Trucicielepojawialisięnadworachwielmożów,wgabine-
tachpolitycznychczynasalonachelit.Oobecnościwczasachstarożytnychśrodków
niebezpiecznych dla życia i zdrowia człowiekamożemy dowiedzieć się chociażby
zPapirusuEbersa(ok.1550r.p.n.e.).GreckilekarzibotanikPedaniosDioskurydes
(40-90 r.) podzielił leki oraz trucizny zewzględu na ich pochodzenie na: roślinne,
zwierzęce imineralne.Wydaje się, żepomiędzy lekiema trucizną istnieje subtelna
granica.SłuszniezauważajątoredaktorzyksiążkiTrucizny, trucicielki i truciciele. Me-
dyczne i kulturowe aspekty trucia na przestrzeni dziejówprzywołującjużwewstępiesłyn-
nesłowaParacelsusa(1493-1541):„Cóżjesttrucizną?Wszystkojesttruciznąinicnie
jesttrucizną.Tylkodawkaczyniczydanasubstancjaniejesttrucizną.”
 NiniejszapublikacjapowstałazinicjatywyStudenckiegoKołaNaukowegoHistorii
MedycynyiFarmacjidziałającegoprzyZakładzieHistoriiMedycynyiPielęgniarstwa
CollegiumMedicumim.LudwikaRydygierawBydgoszczy.Autorzyposzczególnych
rozdziałówtogłówniemłodzifarmaceuci,filolodzyorazhistorycy,którzywswoich
pracach podjęli próbę zbadania obszernego zagadnienia, jakim jest zmiana sposo-
bupostrzeganiaistosowaniatruciznnaprzestrzenidziejów,ichdawneformyoraz
motywacjehistorycznychtrucicieli.Wartowyróżnićwtymmiejscurozdziałdrugi–
„Modus operandi trucicieliwRocznikach Tacyta oraz Żywotach cezarówSwetoniusza”.
Autor, TomaszDreikopel opisuje proceder trucicielstwa okresu cesarstwa Iw. n.e.,
konfrontującdzieładwóchwybitnychrzymskichhistoryków.Równieinteresującajest
takżepracazzakresu językoznawstwa„Śledztwo lingwochronologizacyjno-fotodo-
kumentacyjne:otruciuwpolskimpiśmiennictwieXIXiXXwieku”,wktórejautorzy
–DanielDzienisiewicz,FilipGralińskiiPiotrWierzchoń–napodstawieanalizytek-
stówzlat1800-2000ukazująewolucjępolskiegosłownictwazwiązanegoztruciznami.
WTruciznach, trucicielkach i trucicielachniebrakujetakżeodniesieńdokulturyisztuki.
Wzamykającychksiążkęrozdziałachmożemyzapoznaćsięzmiejscemirolątrucizn
wpowieściachAndrzejaSapkowskiego(MartaGrandke,„Trucizny,eliksiryinapoje
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magicznewuniwersum fantasyAndrzeja Spkowskiego”),AgathyChristie (Marty-
naSzydełko,EwaSawicka,„AgathaChristie–ekspertkaodtrucizn”)czychociażby
DimitriaGlukhowskiego(SylwiaFlorczak,PiotrKamiński,„Trujący światnaprzykła-
dachpostapokaliptycznejliteraturyrosyjskiejiamerykańskiej”).
 Trucizny, trucicielki i truciciele. Medyczne i kulturowe aspekty trucia na przestrzeni dzie-
jówtopozycjaporuszającawybranezagadnieniazhistoriitruciznistanowiącaintere-
sującyprzyczynekdodalszychbadańtegojakżeintrygującegozagadnienia.
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Walentyna Korpalska, Wojciech Ślusarczyk – red., Czystość i brud. Higiena między 
wielkimi wojnami (1918-1939). Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika 
w Toruniu, Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy, Bydgoszcz 
2017, s. 382, ilustr., ISBN 978-83-946672-5-2. 

 KsiążkaCzystość i brud. Higiena między wielkimi wojnami (1918-1939),wydanapod
redakcjąWalentynyKorpalskiejiWojciechaŚlusarczykastanowizbiór23artykułów
poświęconychtematycehigienyorazszerokopojętejproblematyceprofilaktykiproz-
drowotnejokresumiędzywojnia.Autorzykoncentrująsięprzedewszystkimnasytu-
acjisanitarnejpanującejwIIRzeczypospolitej,wtymnaziemiachobecnieleżących
pozagranicamiPolski,jakWilno(fragmentnapisanywjęzykuangielskim).
 Wdzielepojawiająsięrównieżrozdziały:poświęconyCzechosłowacjiorazoma-
wiającykwestiehigienyiepidemiologiiwśródemigrantów,podróżującychzPolski
doStanówZjednoczonych.Ciekawymurozmaiceniemjestreferatpodejmującytemat
największej,choćwydajesięniecozapomnianej,pandemiiXXwieku–grypy„hisz-
panki”wpoczątkachubiegłegostulecia,zinteresującymujęciemkontekstupolitycz-
nego tamtegookresu.Korespondujeznim innaczęśćksiążki,poruszającaproblem
cenzury i ukrywania informacji przed społeczeństwemo szerzącej się na ziemiach
polskich epidemii; ciekawa iważna pozostaje konkluzja autorów, zgodnie z którą
próbaprzeciwdziałaniapanicepoprzezdziałaniacenzorskiewistocieprzyczyniłasię
dozwiększeniazachorowalnościnagrypęwskutekopóźnieniaprocedurprofilaktycz-
nych.
 Wśród artykułów pojawiają się referaty poświęcone problemom alkoholizmu,
wychowania dzieci i młodzieży, warunkom socjalno-bytowym uboższych warstw
społeczeństwa, a także panującymw koszarachwojskowych. Interesujące są frag-
menty omawiające próbypromowania higieny oraz zachowańprozdrowotnych za
pośrednictwemprasy i różnego rodzaju poradników.Wkilku rozdziałach autorzy
podjęlitematykęhigienywybranychokolicIIRzeczypospolitej(Gdyni,Ciechanowa,


